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O em by se
m lo mluvit

Ve ejný prostor – což je ostatn
i prostor nást nných novin A3 – je až po
okraj napln n tématem tzv. uprchlické
krize a všemi skandály a špatnostmi,
které se v souvislosti s ním d jí. A  se
jedná bezesporu o velice d ležité té-
ma, zakrývá problémy, které jsou bo-
lestn  p ítomné v naší spole nosti a na
které bychom se m li zam it. Ti u mo-
ci, a  již ekonomické i politické, musí
skákat radostí nad vší tou energií a ak-
tivitou, která je místo oprávn ného
odporu proti nim zam ená proti zou-
falým lidem prchajícím za normálním
životem bez války a utrpení.

Jako typický p íklad zastín ného pro-
blému nám m že posloužit chystaná
Transatlantická zóna volného obchodu
(TTIP) otevírající dve e velkému byz-
nysu a prop j ující dosud nevídané
možnosti pro prosazování pochybných
zájm  velkých korporací. Zatímco v N -
mecku nedávno proti TTIP demonstro-
valo asi tvrt milionu lidí, v R není po
adekvátní zp tné vazb  ani vidu, ani
slechu. Pozornosti se jí tu dostává snad
pouze od nepou itelných „potížist “,
jako jsme nap íklad my, anarchisté.

Ani nemluv  o nedávno schváleném
prolomení t žebních limit  na severu

ech,  které  by  snad  kdykoli  jindy  bylo
zásadním tématem a ur it  by se proti
n mu zvedl zasloužený odpor. Místo
toho jsou na akcích konaných proti pro-
lomení k vid ní tak ka jen dlouhodobí
aktivisté a lenové profesionáln  akti-
vistických organizací à la Greenpeace.
Zatímco média propírají skupinky
uprchlík , kte í sem omylem zabloudí,
nebo nejnov jší Zeman v skandál,
t ža i si mnou ruce.

Zatímco ze sebe xenofobní demago-
gové chrlí lež za lží, politici se p eta-
hují o nesmysly a Západ s Východem si

pom ují rakety, policie vesele buzeru-
je  a  zastrašuje  za  naprosté  apatie  ve-
ejnosti sociální aktivisty a anarchisty

snažící se o zm nu spole nosti k lep-
šímu, konstruuje šílená obvin ní a h e-
je se na výsluní své nedotknutelnosti.
A  jak  by  ne,  když  sociální  aktivismus
pro nemalé množství lidí znamená „slu-
ní ká ství“ a pro ty zaslepen jší vlasti-
zradu.

Je smutn  ironické, když se stále
ukazuje, že jsou to p edevším ti, kte í
poukazují do zblázn ní na negativní
projevy islámu v oblasti rovnoprávnosti
žen a sexuálních menšin, kdo sou asn
zastávají krajn  konzervativní, sexis-
tická a homofobní stanoviska. V zemi,
kde je tristn  nízké pov domí o proble-
matice znásiln ní a lidem s menšinovou
orientací se stále nedostává adekvátní-
ho respektu, nastává panika p i pohle-
du na ženu se zahalenými vlasy.

Co na tom, že se naše životy v kapi-
talismu podobají deprimujícímu kolo-
vrátku práce, spánku a utrácení pe-
n z? Že  je  svoboda  redukována  na
možnost výb ru mezi Colou a Pepsi, de-
mokracie na kus papíru vhozený jednou
za  pár  let  do  urny  a  etika  na  zásadu
„pohoda, hlavn  že z toho mám pra-
chy“? Vždy  do Evropy p ichází n kdo,
koho jsme v život  nevid li!

Opravdu budeme nadávat na uprchlí-
ky, Romy, homosexuály nebo kohokoli
jiného,  kdo  bude  zrovna  trendy  ob t-
ním beránkem, místo toho, abychom
za ali racionáln  hledat skute né pro-
blémy a ešení?  Je  jen  otázkou  asu,
kdy  se  objeví  teorie,  podle  které  i  za
špatné pracovní podmínky, buzeraci
v práci, sociální nejistoty a adu dalších
souvisejících pr ser , které se dotýkají
mnoha tisíc  lidí, mohou ti nejvíc utla-
ovaní.

Jsme zvyklí, že donekone na opaku-
jeme v ci, které tém  nikdo neposlou-
chá a jsme vysmíváni, sledováni a ob-
as perzekvováni za své aktivity. Tak to

bylo za každého režimu, je a pravd po-
dobn  i bude. Tentokrát ale doufáme,
že  naše  sd lení  nezapadne.  Doba  je
zmatená, a práv  proto nesmíme p i-
pustit, aby ve ejný prostor ovládly
demagogické nabídky snadných ešení
t žící z momentální hysterie, v je-
jichž stopách vždy krá í dalekosáhlé
problémy, které jsou nesrovnateln
v tší než p í ina oné paniky. Vystraše-
ná spole nost je vždy spole ností,
která je vst ícná k r zným fašizujícím
hnutím a souvisejícímu utahování šrou-
b  v zájmu falešného pocitu bezpe í
a bezbranná v i snahám velkého byz-
nysu a na n j navázaných politik  pro-
sazovat své zájmy, které jsou zpravidla
v opozici k zájm m oby ejných neprivi-
legovaných lidí.

Musíme být jednotní. Nenechme se
strhnout hysterií, mysleme a nepod-
léhejme demagog m,  i  kdyby  m li
zastání u v tšiny našeho okolí. Bu me
aktivní a stav jme se proti tomu, co
otravuje naše životy a životy ostatních.
Držme se zásad svobody, rovnosti
a solidarity a na jejich základech se
snažme o p em nu spole nosti k lep-
šímu – do stavu, kdy bychom nebyli za-
valeni zprávami o tragédiích a kauzách,
které ohrožují naši spole nost. Do sta-
vu, kdy by lidé nemuseli utíkat ze svých
domov  a následn  elit buzeraci a ra-
sismu v zemích, které si vysnili coby os-
trov svobody a tolerance.

Je toho mnoho, co je zapot ebí ud -
lat a eho by se m li chopit lidé, kte-
rým není lhostejná budoucnost spole -
nosti.

Tak poj me na to.


